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Vloga in izzivi Agencije za energijo

VLOGA REGULATORJA:
- spodbujanje stroškovno učinkovitega razvoja varnih in zanesljivih omrežij
- zagotavljanje zadostne zmogljivosti
- višanje ravni kakovosti oskrbe in storitev po dostopnih cenah
- izpolnjevanje ciljev energetske politike
NOVI IZZIVI:
- podpreti razvoj trga
- spodbujati učinkovitost uporabe omrežij – predvsem distribucijskih
- spodbuditi inoviranje in vlaganje v nove tehnološke rešitve
- prenova tarifnega sistema – kdaj?
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Aktivnejša vloga odjemalcev

KDO JE AKTIVNI ODJEMALEC?
– končni odjemalec ali odjemalec–proizvajalec (prosumer)
– sodelovanje pri prilagajanju odjema in v shemah energetske učinkovitosti
– najbolj celovita oblika – prosumer, ki je opremljen tudi s tehnologijo za
shranjevanje električne energije
ZAKAJ JE TA VLOGA TAKO POMEMBNA?
– povečana raba električne energije
potrebne nove investicije v omrežje
– večja učinkovitost omrežij
investiranje v klasična omrežja lahko odložimo ali
celo preprečimo
VKLJUČEN MORA BITI V VSEH VIDIKIH PROŽNOSTI SISTEMA – upravljanje z
zamašitvami na lokalnem omrežju, nudenje sistemskih storitev, sodelovanje pri
izravnavi sistema, na terminskih trgih, trgih za dan vnaprej in znotraj dneva
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Regulativni okvir
REGULATIVNO OBDOBJE 2016 – 2018:
- spodbujanje pilotnih projektov – testiranje prilagajanje odjema
- odjemalci že lahko sodelujejo v okviru več razvojnoraziskovalnih projektov
- trije posvetovalni dokumenti – razvoj elektromobilnosti, vloga aktivnega
odjemalca in prenova tarifnega sistema
REGULATIVNO OBDOBJE 2019 – 2021:
- spodbujanje naložb v pametna omrežja
- uvajamo ukrepe za spodbujanje raziskav in inovacij
- finančna podpora manjšim raziskovalnim in demonstracijskim projektom, ki
omogočajo koristi za elektrooperaterje, za posamezne uporabnike ali družbo
kot celoto
- spodbujanje pilotnih projektov na področju dinamičnega tarifiranja
- pilotno obračunavanje samooskrbe odjemalcev v skupnosti
JAVNA OBRAVNAVA NOVEGA AKTA AGENCIJE - KONEC NASLEDNJEGA TEDNA

Vabljeni k podajanju pripomb in predlogov rešitev!
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Jasni cilji – prave odločitve!

“odgovornost
do okolja in
celotne
družbe”
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“odločitve za
investicije –
strošek za
uporabnika”

